INFORMACIÓ ACTIVITATS PEL
Us facilitem un exemple de funcionament i contingut d’una setmana general del Casal d’Estiu,
amb el bloc horari de 7:50 a 15:00h
:00h, encara que cada
ada setmana és una nova aventura.
aventura
OBJECTIUS PEDAGÒGICS GENERALS DEL CASAL D’ESTIU
El Casal d’Estiu de l’AEG Ben Enllà forma part de la Campanya d’Activitats d’Estiu de la regidoria
d’Ensenyament i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, i com a tal té cura dels criteris
criter establerts
per dita Campanya.
Alhora, des de l’Agrupament, entitat d’educació en el lleure d’infants i joves, dins del projecte del Casal
ens plantegem,, progressar en el desenvolupament de les capacitats i competències dels nens i nenes,
realitzant activitats que tinguin en compte el desenvolupament de les intelligències múltiples.
múltiples

Aprendre a ...
ser i actuar de manera més
autònoma
pensar i a comunicar
descobrir i tenir iniciativa
conviure i a habitar el món

Competències...
comunicatives
metodològiques
convivencials
personals

Per fer-ho,
ho, distribuïm el conjunt d'activitats en els quatre blocs:

Fun & learn

Espai creatiu

Lleure

Esports

Activitats íntegrament
en anglès realitzades
per especialistes
titulats, realitzant
contes, titelles, petits
tallers, per afavorir la
conversa per part dels
participants i
l'adquisició de
vocabulari.

Tallers i activitats
pensats per potenciar
la imaginació i la
creativitat, mitjançant
tallers manuals,
pintura, jocs simbòlic,
de peces, murals,
petites
representacions de
teatre, ...

Activitats realitzades
principalment a l'aire
lliure com jocs
d'aigua, balls, danses,
gimcanes, jocs de
pistes, jocs en grup,
jocs cooperatius,
sortides o visites
culturals dins la
població.

Totes aquelles
activitats
relacionades amb els
esports d'equip i els
tradicionals, circuits, i
descoberta d'esports
no habituals, vetllant
per la importància del
treball en equip i la
cooperació.

MODEL SETMANA INFANTIL (de P3 a P5 finalitzats)
La durada de les sessions s'adaptarà a la dinàmica del grup. Els jocs d’aigua es realitzen dins del
recinte escolar, i gairebé sempre seran els dimarts i dijous. No es farà servir cap tipus de piscina inflable
o desmuntable pel bany dels participants. La distribució de blocs pot tenir un ordre diferent.
CASAL D’ESTIU

DILLUNS

DIMARTS

7:50 a 9:00

Acollida

Acollida
Acollida
Acollida
Benvinguda i eix d'animació

Acollida

Fun & Learn
Sessió 1

Lleure
Sessió 1

Esports
Sessió 1

Espai creatiu
Sessió 3

Lleure
Sessió 2

Fun & Learn
Sessió 2

Lleure
Sessió 2

Esports
Sessió 2

Espai creatiu
Sessió 4

Lleure
Sessió 3

Esmorzar a l'aula

Esmorzar a l'aula

Esmorzar a l'aula

Esmorzar a l'aula

Esmorzar a l'aula

9:00-9:15
9:15- 10:00

10:00-10:45

11:15-12:00

Espai creatiu
Sessió 1

12:00-12:45

Espai creatiu
Sessió 2

13:00
Fins 15:00

DIJOUS

DIVENDRES

Pati

10:45-11:15

12:45-13:00

DIMECRES

Jocs d'aigua
al pati

Fun & Learn
Sessió 3

Jocs d'aigua
al pati

Esports
Sessió 3

Fun & Learn
Esports
Sessió 4
Sessió 4
Recollir i comiat
Dinar
Temps de joc al pati, manualitats al porxo, contes a la biblioteca

MODEL SETMANA PRIMÀRIA (de P5 a 6è de primària finalitzats)
L’activitat de piscina és per a tots els participants d’aquest Casal, i podeu triar dues opcions en funció de
l’edat o les dimensions de la piscina.
El nombre de sessions quedarà equilibrat entre els quatre blocs. La distribució de blocs pot tenir un ordre
diferent en funció el grup.

CASAL D’ESTIU

DILLUNS

DIMARTS

7:50 a 9:00

Acollida

Acollida
Acollida
Acollida
Benvinguda i eix d'animació

9:00-9:15

Anem a la
piscina

DIMECRES

Anem a la
piscina

DIVENDRES
Acollida

9:15- 10:30

Fun & Learn
Sessió 1

10:00-10:45

Fun & Learn
Sessió 2

10:30-11:00

Pati

Pati

Pati

11:00-12:45

Espai creatiu
Sessió 1

Lleure
Sessió 1

Esports
Sessió 3

12:00-12:45

Espai creatiu
Sessió 2

12:45-13:00
13:00
Fins 15:00

Piscina

Esports
Sessió 1

DIJOUS

Esports
Sessió 2

Fun & Learn
Sessió 3
Espai creatiu
Sessió 3

Piscina

Retorn de la
piscina

Retorn de la
Lleure
Lleure
piscina
Sessió 2
Sessió 3
Recollir i comiat
Dinar
Temps de joc al pati, manualitats al porxo, contes a la biblioteca

En cas de pluja o mal temps, les activitats de piscina i/o jocs d'aigua poden ser canviades de dia o
anullades.

